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 לכבוד 
 דרוםחקלאי מחוז 

 דרוםבמחוז ה
 דרוםבאמצעות הרשויות המקומיות, המועצות האזוריות והיחידות הסביבתיות במחוז ה

 
 שלום רב,

 
 

 הנדון: הנחיות לטיפול בזבל בע"ח למניעת מטרדים סביבתיים
 

ליישום זבל ,  אולם ל בע"ח )פרש( בשדות חקלאים יתרון, בשמירה על פוריות הקרקעליישום זב

, בשדות חקלאים השפעות סביבתיות חמורות כגון יצירת מטרדי ריח, דגירת זבובים, הפצת גולמי

 זרעים של עשבים ומחלות צמחים בקרקע ועוד.

 
א',  3.2בפריטים המופיעה , המשרד להגנת הסביבה קבע לפני שנים מדיניות לטיפול בזבל בע"ח

קבע המשרד להגנת הסביבה שם ,  2013-ח', לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג

 ש"בעל העסק יסלק זבל מהעסק למתקן טיפול". 

 
א נקבע בנוסף, על אף האמור, בעל העסק רשאי לסלק זבל לשימוש כדישון או טיוב  3.2בפריט 
 .שטחו בשיטת הקילטור, בתדירות יומיתובלבד שטיפל בזבל ב -קרקע 

גוש, חלקה, כולל גודל בנוסף לאלה, נקבע שבעל העסק מחוייב לבצע רישום של מיקום הפיזור )

שנים לפחות ויוצג  3תאריך הפיזור וכמות הזבל שפוזרה. התיעוד ישמר בעסק למשך  השטח(,

 לנותן האישור על פי דרישתו.

 
זבל בע"ח השתרשה הסברה השגויה שניתן ליישם זבל  בציבור החקלאים והעוסקים ביישום

גולמי ממאצרות הזבל או מבורות שפכי הטפחות, או שניתן להצניע את הזבל הגולמי בקרקע, או 

 שניתן לעבד בחודשי הקיץ את הזבל על קרקע חשופה ללא תשתיות סביבתיות.

  

מי או שפכים גולמיים לכל גולאסור להוציא משטח המשק החקלאי זבל ברצוננו לחזור ולהדגיש, 

זבל מדרכים שמאוחסן  , אלא למתקן טיפול בזבל שמאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.מקום

בבור האגירה ברפת או במפטמה אינו זבל מטופל, שפכי טפחות אינם מטופלים, לכן אסור ליישמן 

 בקרקע חקלאית, אלא לאחר טיפול שימנע מטרדים סביבתיים.
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 המשרד להגנת הסביבה אוכף את המדיניות שנקבעה לטיפול בזבל בע"ח. 

 

       במחוז דרום קיימים מספר מתקנים מאושרים לטיפול בפרש בעלי חיים , להלן הרשימה:

  שער הנגבבמועצה האזורית  - )רימון( רוחמהקומפוסט 

  שער הנגבבמועצה האזורית  - גביםקומפוסט 

  ורים אשכולבמועצה אז -קומפוסט נירים 

  במועצה אזורים אשכול  -קומפוסט עצמונה 

 מועצה אזורית באר טוביה  -בתימורים   מתקן ביוגז 

 

מכם לפעול על פי הנחיות לטיפול בזבל בע"ח, ובכך להימנע מיצירת מפגעים  אני מבקש

 סביבתיים.

 

 
 
 

 
 ה, כ ר ב ב                                                              

 

                                                                                         
 ברוך ובר                       

  מחוז דרום מנהל                                                       
 
 
 
 

 העתקים:
 מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.  –ישראל דנציגר מר 

 , ירושלים.המשרד להגנה"ססמנכ"ל בכיר לאכיפה,  –בן דוד  מר יצחק
 , רמלה.המשרד להגנה"סמנהל המשטרה הירוקה,  -מר יוסי בר

 ירושלים. המשרד להג"ס, סמנכ"ל משאבי טבע,  –אלון זסק מר 
 ירושלים. המשרד להג"ס, רא"ג סביבה חקלאית,  –אבי רדעי מר 

 .קלאות, משרד החהנגבמנהל מחוז  – מר יואב מורג
 ., משרד החקלאותהרשפלה ומנהל מחוז  – מר צפניה שאולקר

 מפקחי המשטרה הירוקה, כאן. 
 יחידות סביבתיות ואיגודי ערים במחוז.

 ראש תחום תשתיות, כאן. –ד"ר רננה אילן 
104 ,118 ,116.                                                    

 


